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Mrpupau; ciu 

m‹gh®ªj  thrf®fns, 

மத்திய, மாநில அரசின் ப ாட்டித் பேர்வுகளுக்குத் ேயாராகும் 

இளைஞர்கள் எப்ப ாதும் புத்ேகமும் ளகயுமாக இருப் ளேக் காணலாம். 

ஒவ்வ ாரு பேர்வுக்கும் ஒரு விேமான  ாடத்திட்டம் வ ளியிடப் டுகிறது. 

பேர்வுக்கு விண்ணப்பித்ே பின்,  ாடத் திட்டத்ளே ளகயில் ள த்துக் வகாண்டு 

திட்டமிட ப ண்டும்.  ாடதிட்டத்ளே முழு துமாக  டித்து முடித்துவிட்டாபல 

பேர்வுக்கான ேயாரிப்பில் 70 சேவீேம் நிளற ளடந்துவிடும். பேர்வுக்குத் 

ேயாரிப் தில்ோன் ஒரு ரின் வ ற்றிபய அடங்கி இருக்கிறது. பேர்வுக்கான 

ேயாரிப்பு என் து ஒரு நீண்ட காலத் திட்டம். ஓவ்வ ாரு  ாடத்துக்கும் தினசரி 
இத்ேளன மணி பேரம் என கால அட்ட ளண ேயார் வசய்து அளேத் ே றாமல் 

பின் ற்றி  ர ப ண்டும். பேர்வுக்கு ேயாரிப்  ர் தினசரி ோளிேழ்களை  ாசித்து 

அதில்  ரும் சர் பேச, பேசிய முக்கியத்து ம்  ாய்ந்ே ேக ல்களுடன் 

அறிவியல், வ ாருைாோரம், விளையாட்டு என  ல்துளற சார்ந்ே வ ாது அறிள  
வ ருக்கிக் வகாள் து அ சியம். ப ாதுமான அைவுக்கு கணிேத் திறளனயும் 

 யிற்சிகள் பமற்வகாண்டு  ைர்த்துக் வகாள் து அ சியமாகும்.      

அளனத்துத் துளற அறிவும் வ ற்ற, ஆளுளமத் திறன் வ ற்ற பர 
அரசுப்  ணிளயப் வ றப ண்டும் என்ற கணிப்பில் அரசு இத்ேளகய 

எல்ளலகளை  குத்து ப ாட்டியாைர்களை எளடயிடுகிறது. எனப  
அரசுப்  ணிகளுக்கு ப ாட்டியிடு  ர் அரசு  குத்ே எல்ளலகளையும் 
மீறிய ேனித்திறன் ேனக்குண்டு என் ளே நிருபித்பே இப் ணிகளைப் வ ற 

இயலும். முயன்றால் அளனத்தும் சாத்தியபம. எடுத்து ள க்கும் 

ஒவ்ப ார் அடியும் இலக்ளக போக்கியோக இருந்ோல், வ ற்றி நிச்சயம்.

       

   [Ptpjh rPdpthrd; 
    MÁça® 
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Mf];l; 2019 - el¥ò ãfœÎfŸ 

brŒÂfëš  Ïl«bg‰w  eg®fŸ 

❖ ÏªÂ t«rhtë kU¤Jtuhd ghõh Kf®í (23), el¥gh©L “ä° 

Ï§»yhªJ “ vd kFl« N£l¥g£LŸsh®. 

❖ ÏªÂa ä‹rhu éãnahf¡ f£lik¥ò ãWtd¤Â‹ Power Grid 

Corporation of India òÂa jiyt® k‰W« nkyh©ik Ïa¡Feuhf 

fªÂF¥gh $fhª¤ bghW¥ng‰WŸsh®. 

❖ cõh njhu£ jiyikæyhd mašeh£oYŸs %ghŒ rªijfŸ Ûjhd 

çr®› t§» gâ¡ FGthdJ mašeh£L gad®fS¡F jhuhska 

gz¢rªijia gçªJiu¤JŸsJ. 

❖ lh¡l® rªÂçkh õhAh ÏªÂa njÁa m¿éaš mfhläæ‹ (INSA) 

Kjš bg© jiytuhf ãaä¡f¥g£LŸsh®. 

❖ ÏuhÉ› bfsgh IAS (#h®f©£ 1982) òÂa mik¢ruitæ‹ 

brayhsuhf <uh©LfS¡F ãaä¡f¥g£LŸsh®. 

❖ m#Œ Fkh® IAS (nfush 1985) òÂa ghJfh¥ò brayhsuhf 

ãaä¡f¥g£LŸsh®. 

❖ Nlh‹ eh£o‹ bghUshjhu ãòzuhd m¥Jšyh A«njh¡ Nlh‹ 

eh£o‹ òÂa gpujkuhf gjéna‰WŸsh®. 

❖ %. 50 nfho¡F nkyhd t§» ãÂ nkhrofis érhç¡f k¤Âa CHš 

jL¥ò Miza® (CVC) òÂa FGbth‹iw mik¤JŸsJ.  “t§» ãÂ 

nkhrofŸ Mnyhrid mik¥ò’ v‹W bgaçl¥g£LŸs Ï¡FGÎ¡F 

CVC K‹dhŸ Miza® TM ghÁ‹ jiytuhf ãaä¡f¥g£L cŸsh®. 

❖ ÏªÂa ékhd¥gilæ‹ Wing Commander õhè#h jhä, gw¡F« 

ÃçÎ¡fhd ékhd¤ jsgÂahf ãaä¡f¥g£LŸsh®. 

❖ பிஜி நாட்டின் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக இந்தியாவின் முன்னாள் 

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மதன் ல ாகூர் நியமிக்கப் ட்டுள்ைார் 

❖ ஆர்பிஐ இன் உபரி நிதியய மத்திய அரசுக்கு வழங்க ாம் என பரிந்துயர 

சசய்த குழு பிமல் ஜ ான் குழு 
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brŒÂfëš Ïl«bg‰w Ïl§fŸ       

❖ nkfhyahéš, ä‹dhSif bjhl®ghd 22tJ njÂa khehL Mf 8-9 

m‹W îšyh§»š Digital India: Success to Excellence v‹w 

fU¥bghUSl‹ eilbg‰wJ. 

❖ G7 c¢Ákheh£o‹ 45tJ gÂ¥ò, Ãuh‹Á‹ Ãahç£ìš, Mf 24-26 tiu 

Fighting Inequality v‹w fU¥bghUSlŸ elªjJ. 

❖ ோட்டில் முேலா து பேசிய  றள கள் சூழல்  நச்சுயியல் யமயம் 

பகாயம்புத்தூரில் உள்ை சலீம் அலி இயற்யக அறிவியல் மற்றும் 

பறயவகள் ஆராய்ச்சி யமயத்தில் அளமக்கப் ட்டுள்ைது 

❖ முத ாவது சர்வலதச கம்பன் மாநாடு சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ை சூரிச் 

மாநி  கல்லூரியில் அக்படா ர் மாேத்தில் ேளடவ றுகிறது 

❖ இந்தியாவின் முேல் அரசு ேனியார் ஒத்துளைப்புடன் கூடிய லதசிய 

உணவு ஆய்வகம் உத்தர பிரலதச மாநி ம் காசியாபாத்jpy; திறந்து 

ள க்கப் ட்டுள்ைது. 

❖ இந்தியாவின் முதல் விண்சவளி அருங்காட்சியகம் ஃலபஸ் 

மியூசியம் ஐதராபாத் நகரில் அளமக்கப் ட்டுள்ைது 

❖ இந்லதாலனசிய நாட்டின் புதிய தய நகராக கிழக்கு லபார்னிலயா 

தீவு வேரிவு வசய்யப் ட்டுள்ைோக அந்ோட்டு அதிபர் லஜாலகா 

வில ால ா அறிவித்துள்ைார் 

❖ லபசிக் BASIC ோடுகளின் 28 ஆ து காலநிளல மாற்றத்திற்கான 

அளமச்சர்களின் மாோடு பிலரசிலின் சாவ் பால ா ேகரில் 

ேளடவ ற்றது 

❖ இந்திய ரிசர்வ்  ங்கியின் பண அருங்காட்சியகம் சகால்கத்தா 

நகரில் திறக்கப் ட்டுள்ைது 

❖ இந்தியாவின் உேவியுடன் இ ங்யகயில் காந்திநகர் மா ல் கிராமம் 

நிறு ப் ட்டுள்ைது 
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❖ ஆசிய உட்கட் யமப்பு முதலீட்டு வங்கியின் தய யமயகம் பீஜிங்கில் 

உள்ளது. 

 

éUJfŸ                                              

❖ NDTV ÏªÂahé‹ _¤j ã®thf MÁça® ÏuhéZFkh®, jdJ 

`e‹bd¿ Ïjêaš` gâ¡fhf el¥gh©L¡fhd kÂ¥òä¡f unkh‹ 

kfnrnr éUJ bg‰WŸsh®. 

❖ ÏªÂa FoauR¤jiyt® Ïuh«nfhéªJ¡F National Order of Merit 

v‹w äfÎa®ªj bfsut¤ij »åa FoauR¤ jiyt® tH§»ÍŸsh®.  

ÏJ »åa FoauÁ‹ äfÎa®ªj éUjhF«. 

❖ el¥gh©L¡fhd Áwªj khefuh£Áahf nry« khefuh£Á nj®Î 

brŒa¥g£LŸsJ.  Áwªj efuh£Á¡fhd Kjyik¢r® éUJ¡F 

Kjèl¤ij jUkòç efuh£ÁÍ«, ntjhu©a«, mwªjh§» M»ait 

mL¤jL¤j Ïl§fisÍ« Ão¤JŸsd. 

❖ Ãujk® nkho I¡»a muò mÛuf¤Â‹ äfÎa®ªj Fok¡fŸ 

bfsutkhd Order of Zayed tH§»¡ bfsué¡f¥gLth®. 

❖ k¤Âa Ãunjr¤Â‹ f£å kht£l¤Âš cŸs gŠrhç »uhk« eh£o‹ 

oí£lš tiugl¤Â‹ xU§»izªj gFÂahf kh¿ÍŸsJ.  Ãujç‹ 

Ïy£Áa¤ Â£lkhd oí£lš ÏªÂahÎl‹ bjhl®òila khãy¤Âš 

Kjš »uhkkhf ÏJ cŸsJ. 

❖ FHªijfë‹ ey¤J¡fhd F¿pLfŸ F¿¤J World Vision India 

v‹w bjh©L ãWtd« MŒt¿¡ifia btëæ£LŸsJ. mÂš 0.76 

òŸëÍl‹ nfush Kjèl¤ÂY«, 0.67 òŸëÍl‹ jäœehL, ïkh¢ry 

Ãunjr« Ïu©lhtJ Ïl¤ÂY« cŸsd. 

❖ njÁa éisah£L ehis K‹å£L, FoauR¤jiyt® khëifæš 

elªj éUJ tH§F« éHhéš, g{u§ òåah k‰W« Ôgh khè¡ (49) 

M»nahU¡F 2019 M« M©o‰fhd kÂ¥òä¡f ÏuhÉ› fhªÂ nfš 

u¤dh éUJ tH§» bfsué¡f¥g£lJ.  Ïªj éUij¥ bgW« Kjš 

bg© kh‰W¤Âwdhë Åuh§fidÍ« mÂf taJ bfh©ltU« Ôgh 

khè¡ v‹gJ F¿¥Ãl¤j¡fJ. 
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❖ பாரத ரத்னா 2019 விருது  பிரணாப் முகர்ஜி, இளசபமளே பூபன் 

ஹசாரிகா மற்றும் சமூக லசவகர் நானாஜி லதஷ்முக் ஆகிய 

மூ ருக்கு  ைங்கப் ட்டுள்ைது 

❖ அபிநந்தன் வர்த்தமான் இந்திய விமானப் ளடயின் விங் 

கமாண் ர் சுதந்திர தினத்தில் வீர் சக்ரா விருதியன வ ற்றார் 

 

bghUshjhu ãfœÎfŸ                       

❖ njÁa czÎ¥ ghJfh¡ò¡F äf¥bgça mséš C¡fkë¡F« 

tifæš, ÏªÂa murhdJ Mf°£ 1 Kjš bjY§fhdh, 

MªÂu¥Ãunjr«, kfhuhZouh k‰W« F#uh¤ M»a khãy§fëš 

K‹ndw;w¤Â‹ mo¥gilæš, `Xnu ehL xnu nur‹ m£il`  v‹w 

Â£l¤ij m¿Kf« brŒJŸsJ. 

❖ ÏªÂa °nl£ t§»æ‹ SBI õh§fhŒ »isahdJ Ód¤Â‹ njÁa 

K‹T£ona gzŠ brY¤J« mik¥òl‹ (China’s National Advance 

Payment System – CNAPS) Ïizªj Kjš ÏªÂa t§»ahf 

kh¿ÍŸsJ. 

❖ Õfh® khãy¤Â‹ nfhÁ & nk¢Á MWfis x‹¿iz¥gj‰fhf %.4900 

nfho kÂ¥Ãyhd nfhÁ- nk¢Á Ïiz¥ò¤ Â£l¤Â‰F k¤Âa muR 

x¥òjš më¤JŸsJ.  k¤Âa Ãunjr¤Âš bf‹ - bg¤th 

Â£l¤Â‰FÃwF, x¥òjš më¡f¥g£l eh£o‹ Ïu©lhtJ äf¥bgça 

MWfŸ Ïiz¥ò¤Â£l« ÏJthF«. 

❖ ÏªÂahé‹ Kjš eyea ika¥gL¤Âa fl‹ m£ilia RBL t§»Í« 

Ïizatê ey‹ guhkç¥ò jskhd practo c« ÏizªJ 

m¿Kf¥gL¤ÂÍŸsd. 

❖ òÂa neuo tç éÂfis cUth¡Ftj‰fhf k¤Âa murhš 

mik¡f¥g£l k¤Âa neuo tçfs; thça¤Â‹ cW¥Ãd® m»nyZ 

uŠr‹ jiyikæyhd gâ¡FG m©ikæš jdJ m¿¡ifia 

k¤Âa ãÂ (k) bgUãWtd étfhu§fŸ mik¢r® ã®kyh Ójhuhkål« 

rk®¥Ã¤JŸsJ. 

❖ öŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ño;, kh‰W¤ÂwdhëfŸ mQf¡Toa 

fê¥giwfS¡fhf  ÏªÂa muR jdJ rÛg¤Âa Ka‰Áia r‹-rj‹ 

nA¡f¤jh‹ v‹w bgaçš m¿Kf¥gL¤ÂÍŸsJ. 
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❖ #š r¡Â mik¢rf« k‰W« Cuf ts®¢Á mik¢rf« M»at‰Wl‹ 

ÏizªJ NTI Mnah¡ MdJ xU§»izªj Ú® nkyh©ik F¿pL 

2.0 I (Composite Water Management Index 2.0 – CWMI 2.0) 

btëæ£LŸsJ. 

❖ g©l§fŸ k‰W« nritfŸ tç mkšgL¤Jtj‰F ãYitæš ÏUªj 

kuò nrit tç k‰W« k¤Âa fyhš tH¡Ffis Fiw¥gj‰fhf ÏªÂa 

muR m©ikæš r¥fh é°th° - kuòrh® Ãu¢rid Ô®Î¤Â£l¤ij 

m¿é¤JŸsJ. 

❖ eh‹fhtJ Ïiza cyf (IoT) ÏªÂa khehL 2019 MdJ 

bg§fqUéš eilbg‰wJ.  Mainstreaming the Internet of Things 

v‹gJ Ïªj kheh£L¡fhd fU¥bghUshF«. 

❖ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளிலிருந்து டீசல் தயாரிப்பதற்கான நிய யம் 

உத்தரப்பிரலதச மாநி ம் ல ராடூனில் உள்ை இந்திய வ ட்பராலிய 

நிறு னத்தில் வோடங்கி ள க்கப் ட்டுள்ைது 

❖ அயனவருக்கும் குழாய் மூ ம் குடிநீர் வழங்கும்  ளகயில் ஜல் 

ஜிவன் இயக்கம் வோடங்கப் ட உள்ைது 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ரூலப கார்டு திட் த்யத பிரேமர் பமாடி 

வோடங்கி ள த்ோர் இந்ே கார்டு ஏற்கனப  சிங்கப்பூர் மற்றும் 

பூட் ானில் வோடங்கி ள க்கப் ட்டுள்ைது 

❖  ட்டுத் வோழில்  ைர்ச்சிக்கான ஒருங்கிளணந்ே திட்டமாக சில்க் 

சம்காரா திட் ம் வோடங்கப் ட்டுள்ைது 

 

 

éisah£L¢ brŒÂfŸ                      

❖ Mf 4 m‹W th®rhéš elªj nghyªJ X¥g‹ kšÍ¤j ngh£oæš, 

bg©fS¡fhd 53 ».» vil¥Ãçéš ÏªÂa Åuh§fid éndZ 

nghf¤, nghyªÂ‹ nuh¡rdhit 3-2 v‹w fz¡»š Åœ¤Â 

j§f¥gj¡f« bt‹wh®. 

❖ #h®íahéš elªj ÃèÁ »uh©£ Ãç¡° kšÍ¤j bjhlçš 

M©fS¡fhd Ãß - °ilš 65 ».» vil¥ÃçÎ ÏWÂ¥ngh£oæš 
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ÏªÂahé‹ g{u§ òåah, <uhå‹ bgŒk‹ Ã¥ahåia 2-0 v‹w 

fz¡»š Åœ¤Â j§f¤ij if¥g‰¿dh®. 

❖ bg§fqiu¢ nr®ªj I°t®ah Ã°ny, nkh£lh® éish£Lfëš cyf 

g£l¤ij bt‹w Kjš ÏªÂa® v‹w tuyh‰W¢ rhjidia 

cUth¡»ÍŸsh®. 

❖ Mf 28 m‹W ÃnuÁèš cŸs çnah o b#ånuhéš eilbg‰w 

bg©fS¡fhd 10 Û£l® V® iuÃŸ ngh£oæš ÏªÂahit¢ nr®ªj 20 

tajhd Ïsntåš thy¿t‹ 251.7 òŸëfŸ bg‰W jdJ Kjš Óåa® 

cyfnfh¥ig j§f¥gj¡f¤ij bt‹wh®.  Ïj‹_y«, Ïsntåš 

Ï¢rhjidia ãfœ¤Âa _‹whtJ ÏªÂauhdh®. 

 

 

Kf;fpa jpdq;fs;               
❖ MÁa (k) M¥Ãç¡f ahidfë‹ nkhrkhd ãiy F¿¤J éê¥òz®it 

V‰gL¤Jtj‰fhf x›nth® M©L« Mf.12 m‹W cyf ahidfŸ 

ehŸ mDrç¡f¥gL»wJ. 

❖ ஆகஸ்ட் 19 ஆம் ோள் உலக மனிோபிமான தினமாக 

அனுசரிக்கப் டுகிறது 

❖ சர்வலதச இயளஞர்கள் தினமாக ஆகஸ்ட் 12 ஆம் ோள் 

அனுசரிக்கப் டுகிறது 

 
 
Mwptpay; - ghJfhg;Gnjhlu;ghd nra;jpfs;                            

❖ ISRO jiyt® K Át‹, m©ikæš bg§fqUé‹ Õåahéš 

é©btë Nœãiy éê¥òz®Î f£L¥gh£L ika¤Â‰F ( Space 

Situational Awareness Control Centre- SSACC) mo¡fš eh£odh®. 

❖ Ïylh¡ mUnf ÏªÂa všiy¡F äfbeU¡fkhf mikªJŸs Ód 

efukhd nAhšlåš Ódh k‰W« gh»°jh‹ ékhd¥gilfS¡F 

Ïilna õhË‹ VIII v‹w T£L ÏuhQt¥ gæ‰Áæ‹ 8tJ gÂ¥ò 

bjhl§f¥g£LŸsJ. 
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Ïju brŒÂfŸ                                     

❖ öŒikahd fh‰W¡fhd f©LÃo¥ò  (Innovating for Clean Air-IFCA) 

v‹D« Ïu©lh©L T£L Ka‰Áia ÏªÂahÎ« I¡»a nguuR« 

ÏizªJ bg§fqUéš m¿Kf« brŒJŸsd. 

❖ nk‰F t§f murhdJ bfhšf¤jhéš gRikia ghJfh¥gj‰F« 

R‰W¢NHiy öŒikahf it¤ÂU¥gj‰F« Save Green, Stay clean 

v‹D« xU gu¥òiuia¤ bjhl§»ÍŸsJ. 

❖ k¤Âa ãÂ mik¢rf¤Â‹ tUthŒ¤ JiwahdJ ÏªÂahé‹ 

KjyhtJ neu nkyh©ik MŒit ( Time Release Study – TRS) Mf 

1-7 tiu el¤J»wJ. 

❖ N. nfhghyRthäæ‹ jiyikæyhd tšYe® FGé‹ m¿¡ifæ‹ 

mo¥gilæš, bk£uh° k‰W« fu¡ó® IIT ãWtd§fŸ, Âšè 

gšfiy¡fHf«, iAjuhgh¤ gšfiy¡fHf«, mä®j éRt é¤ahél« 

k‰W« VIT ngh‹w ÏUgJ fšé ãWtd§fS¡F Áwªj fšé 

ãWtd§fŸ v‹D« jFÂia tH§f gšfiy¡fHf khåa¡FG 

gçªJiu¤JŸsJ. 

❖ fhtšJiw érhuizfS¡F cjÎtj‰fhf v©âk ifnuif k‰W« 

fUéê nktš Kiwia – (Automated Multi – Model Biometric 

Identification System – AMBIS) V‰W¡bfh©LŸs ÏªÂahé‹ Kjš 

khãykhf kfhuhZouh kh¿ÍŸsJ. 

❖ nk‰F k‰W« k¤Âa Ïuæšnt MdJ xU òÂa cæçasÎ milahs 

éšiy Biometric Token system Kiwia m¿Kf¥gL¤ÂÍŸsJ. 

❖ Ãç£låš cŸs Ä£° gšfiy¡fHf MuhŒ¢Áahs®fŸ 0.47 

ehndhÛ£l® jokDila xU òÂa tot j§f¤ij cUth¡»ÍŸsd®.  

ÏJ kåj éuèš cŸs ef¤ijélÎ« 1 äšèa‹ kl§F bkšèajhf 

cŸsJ 

❖ Ûdt®fS¡F¥ gaDŸs jftšfis tH§Ftj‰fhf  “ö©oš” v‹w 

bgaçš M‹£uhŒ£ braèia jäœehL muR m¿Kf¥gL¤ÂÍŸsJ. 

❖ 73tJ éLjiy ehis K‹å£L, njÁa ékhd¥ ngh¡Ftu¤J 

nritahd V® ÏªÂah, tlJUt¤Â‹ ÛJ gw¡F« Kjš ÏªÂa 

ékhd¥ ngh¡Ftu¤J ãWtdkhf khW«. 

❖ ÏªÂahé‹ KjyhtJ jåah® é©btë m¿éaš mU§fh£Áaf«, 

iAjuhgh¤Âš, Ã®yh bjhšbghUŸ k‰W« fyhrhu MuhŒ¢Á 



gapw;rp                   Kaw;rp                     Nju;r;rp 
jsriasacademy.in 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Cell No:7358001586 / 87 Page 12 
 

ãWtd¤Â‹ (BACRI) bgh‹éHhit¡ F¿¡F« tifæš 

Âw¡f¥g£LŸsJ. 

❖ Mf°£ 22 m‹W k¤Âa AYUSH Ïizaik¢r® $g¤ banrh eha¡, 

t®k m¿éaš F¿¤j Ïu©L ehŸ njÁa kheh£il br‹idæš 

bjhl§» it¤jh®. 

❖ tdéy§F t®¤jf f©fhâ¥ò tiyaik¥ghdJ (TRAFFIC) 

m©ikæš Skin and Bones Unresolved: An analysis of Tiger 

Seizures from 2000-2018 – v‹w òÂa m¿¡ifia btëæ£lJ. 

❖ #gšóçš cŸs bt¥g k©ly td MuhŒ¢Á ãWtdkhdJ (TFRI) 

ó¢ÁfŸ k‰W« Ô«ó¢ÁfŸ k‰W« mt‰¿‹ nkyh©ik g‰¿a 

étu§fis¡ bfh©l INSECT PESTS vd¥ bgaçl¥g£LŸs 

Âw‹ngÁ braèia m¿Kf« brŒJŸsJ 

❖ x‹wh« tF¥ò Kjš g‹åu©lh« tF¥ò tiuæyhd khzt®fS¡F 

gadë¡F« éjkhf jäœehL muR m©ikæš jdJ Ãu¤naf fšé 

bjhiy¡fh£Á miytçirahd fšé bjhiy¡fh£Áia m¿Kf« 

brŒjJ 

❖ cy»nyna Kj‹Kiwahf khYkpfs; Kf¤Â‹ têahd gnahbk£ç¡ 

milahs Mtz¤ij tH§F« Kjš ehlh»ÍŸsJ ÏªÂah. 

❖ br‹id òwef® Ïuæš gaz¤ij Áw¥ghf mik¡F« tifæš 

br‹id –mu¡nfhz« Ïilna,  eÅd trÂfSl‹ Toa MEMU 

(Mainline Electric Multiple Unit) ä‹rhu Ïuæš 

m¿Kf¥gL¤j¥g£LŸsJ. 

❖ இரண்டா து உதய் எக்ஸ்பிரஸ் லசயவ விசாகப்பட்டினம் மற்றும் 

விஜயவா ா இளடபய வோடங்கப் ட உள்ைது 

ஏற்கனப  லகாயம்புத்தூர் மற்றும் சபங்களூருக்கு இளடபய 

வோடங்கப் ட்டு உள்ைது 

❖ உலகிபலபய மிக அதிகமாக சல்ஃபர் ய  ஆக்யசடு வாயுயவ 

சவளிலயற்றும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா முேலிடத்தில் 

உள்ைது 
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❖ உலகின் முேல் mjp லவக யஹபர்லூப் திட் ம் மகாராஷ்டிராவில் 

பூபன ேகரங்களுக்கு இளடபய மத்திய அரசு அனுமதி 

 ைங்கியுள்ைது 

❖ இந்தியாவில் முேல் நீருக்கடியில்  சமட்லரா ரயில் லசயவ 

கல்கத்தாவிலுள்ள P̀f;sp ஆற்றுக்கு அடியில் அளமக்கப் ட 

உள்ைது 

❖ காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு  ைங்கப் ட்டிருந்ே சிறப்பு அந்தஸ்து       

5. 8. 2019 அன்று ரத்துவசய்து ஜனாதி தி உத்ேரவிட்டுள்ைார் 

❖ ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருந்ே ரன்பீர் தண் யன சட் ம் 

நீக்கப்பட்டு இனி இந்திய தண் யன சட் ம் அமுலுக்கு  ரும் 

❖ இந்திய பே ாள் ோடுகளுக்கு இளடபயயான லநபாள தய நகர் 

காத்மாண்டு முதல் லமற்குவங்காளத்தில் சிலிகுறி  ளர ப ருந்து 

ப ாக்கு ரத்து வோடங்கப் ட்டுள்ைது 

❖ பஞ்சாப் மாநி ம் சமாழி டிராபிக் லபாலீஸ் முதல்முயறயாக 

டிராபிக்கில் 3டி ஸ்மார்ட் டிராபிக் சிக்னல்  யன் டுத்துகின்றனர் 

 

  

***** 
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ISRO’S SPACECRAFTS AND LAUNCH VEHICLES IN 2019 
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